Nota de premsa
Terrassa, 22 de febrer de 2016

La Taula local de capacitats diverses i accessibilitat
enllesteix el Pla local d’atenció a les capacitats
diverses i a l’accessibilitat
El document s’elevarà al Ple aquest mes de febrer
La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, òrgan que aplega l’Ajuntament
de Terrassa i les entitats i col·lectius de la ciutat relacionats amb aquest àmbit, ha
enllestit el Pla local d’atenció a les capacitats diverses i a l’accessibilitat 2016-2020.
La taula, reunida el passat dimarts en sessió ordinària, va aprovar el document, que
s’elevarà al Ple de l’Ajuntament de Terrassa. Dijous, la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, el va presentar a la comissió informativa de
Drets Socials i Serveis a les Persones, que va aprovar sotmetre el document a
votació en el Ple ordinari de febrer.
Aquest pla, fruit del treball de totes les persones membres de la Taula Local de
Capacitats Diverses i Accessibilitat i del personal municipal especialitzat en aquest
àmbit, constitueix el full de ruta a seguir per l’Ajuntament de Terrassa en matèria de
Capacitats Diverses i Accessibilitat, proposant accions en xarxa i transversals amb
tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat.
El Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat es basa en els
següents principis rectors:
Garantir una qualitat de vida real i efectiva per a tothom.
Garantir els drets de les persones, sense distinció de gènere, diversitat
funcional, origen o creences.
Inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida social, econòmica i
política.
Garantir l’accessibilitat universal per tothom.
Treball col·laboratiu i transversal de la societat civil i les administracions.
A partir d’aquí, el document planteja deu línies estratègiques, desglossades en 34
objectius generals, i 63 d’específics, que es poden concretar en 112 accions
concretes.
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La Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat serà també l’encarregada de
fer el seguiment i avaluació del pla, amb l’objectiu de validar, valorar, reorientar i/o
proposar noves accions a desenvolupar.
La regidora Meritxell Lluís reconeix i agraeix la tasca feta per totes les persones i
entitats presents a la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, que amb el
seu compromís i treball han fet possible aquest Pla. Adjuntem la relació de les
entitats i col·lectius representats a la Taula:
Associació de pares i mares de l’escola Crespinell (AMPA Crespinell)
Associació de pares de nens amb dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat
de Terrassa (APDAH Terrassa)
Associació de persones sordes de Terrassa (APESOTE)
Associació de pares d’usuaris de La Pineda (APUP)
Associació de Sindrome OPITZ C
Associació L'Estel
Associació Vallés Amics de la Neurologia Terrassa (AVAN)
BINOMIS
Centre de desenvolupament Infantil i atenció precoç MAGROC
Centre de dia i residència La Pineda
Club Esportiu Horitzó
Coordinadora Capaç
Coordinadora de volutariat de Terrassa (COVET)
Equip d’atenció psicopedagògic (EAP)
Escola d’educació especial Crespinell
Escola d’educació especia l'HEURA
Escola municipal d’educació especial El Pi
Escola municipal d’educació especial FATIMA
Esplai de Lleure Tu Tries
Esplai Els Globus
Federació d’associacions de veïns de Terrassa (FAVT)
Fundació privada GOEL
Fundació privada President Amat Roumens (FUPAR)
Jardineria l’Heura
Associació a favor de les discapacitats La Oka
ONCE Terrassa
Persones amb transtorns d’habilitats socials (PATHS)
Fundació privada terrassenca (PRODIS)
Prou barreres
Salut Mental Terrassa (SMT)
Terrassa Intervencions Canines (TIC)
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Taller del llibre
Teixidors
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa
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